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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 
 

1. (konstitutivne) seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 19. 12. 2017, ob 
11.00 uri v veliki sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana 

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Milan Birsa, mag. Andrej Ferlinc, izr. prof. dr. Katja Filipčič, 
Tamara Gregorčič, Lucija Helbl, Ljubica Kosmovski Fojkar, mag. Simona Kuzman 
Razgoršek, Igor Lučovnik in Robert Renier.   
 
NAVZOČA IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III 
(PDI) in Klemen Jazbinšek, višji svetovalec v pravosodju III.  
 
Višja pravosodna svetovalka III (PDI) Katarina Lotrič ni bila prisotna pri razpravi in pri 
odločanju pri 4a. točki dnevnega reda.  
 
Na seji je bil prisoten tudi Drago Šketa, generalni državni tožilec RS. 
 
Na začetku in pri 3. točki dnevnega reda je bil na seji prisoten tudi Hinko Jenull, dosedanji 
predsednik Državnotožilskega sveta. 
 
Seja se je pričela ob 11.00 uri. 
 
Uvodoma je dosedanji predsednik Državnotožilskega sveta Hinko Jenull, ki je bil sklicatelj  
1. (konstitutivne) seje, pozdravil novoizvoljene in novoimenovane člane drugega sklica 
Državnotožilskega sveta. 
 
Nato je vodenje 1. (konstitutivne) seje Državnotožilskega sveta prevzel Milan Birsa, 
najstarejši izmed novoizvoljenih in novoimenovanih članov Državnotožilskega sveta.  
 
Milan Birsa ugotovi, da so navzoči vsi novoizvoljeni in novoimenovani člani 
Državnotožilskega sveta in da je seja sklepčna. 
 
 
dnevni red: 
 
1 Konstituiranje Državnotožilskega sveta. 
2 Volitve predsednika1 in podpredsednika Državnotožilskega sveta. 
3 Predaja poslov dosedanjega sklica Državnotožilskega sveta. 
4 Imenovanje člana Komisije za etiko in integriteto. 
4a  Dodelitev v Strokovno službo Državnotožilskega sveta. 
5 Razno.  

                                                 
1 V povzetku zapisnika uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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6 Objava odločitev 1. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 
državnega tožilstva RS (4. odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 

7 Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
8 Sprejem besedila povzetka zapisnika 1. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda so novoizvoljeni in novoimenovani člani sprejeli sklep o 
konstituiranju novega sklica Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda so člani Državnotožilskega sveta izvolili predsednika in 
podpredsednika Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z zaključnim poročilom in s 
primopredajnim zapisnikom dosedanjega sklica Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet imenoval člana Komisije za etiko in 
integriteto. 
 
Pod točko 4a dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel ugotovitveni sklep v zvezi z 
dodelitvijo z odločbo Vlade RS imenovanega kandidata v Strokovno službo 
Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda so člani Državnotožilskega sveta razpravljali o načinu dela novega 
sklica Državnotožilskega sveta.  
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet, skladno s četrtim odstavkom 18. člena 
Poslovnika Državnotožilskega sveta, odločal o objavi odločitev na intranetni strani 
Vrhovnega državnega tožilstva RS. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednje seje, in sicer 
predvidoma 9. 1. 2018. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
1. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.45 uri. 


